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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum og lögum um 
framkvæmdarvald ríkisins í héraði, 520. mál.

Stéttarfélag lögfræðinga (SL) hefur fengið til umsagnar ofangreint lagaíhimvarp. I 
ljósi þeirra miklu breytingu sem frumvarpið hefur á starfsumhverfi lögfræðinga sem 
starfa innan lögreglunnar taldi SL rétt að óska sérstaklega eftir athugasemdum félags 
löglærðra fulltrúa ákæruvalds varðandi mál þetta. Við ritun þessarar umsagnar hefur 
SL m.a. tekið mið af athugasemdum sem bárust frá félaginu.

Almennt um frumvarpið:
SL vill taka það fram að afstaða þess til frumvarpsins er almennt jákvæð. SL er 
sammála markmiðum og áherslum í frumvarpinu sem lúta að sameiningu og styrkingu 
lögregluembætta, aukinni áherslu á sérhæfingu að því er varðar rannsóknir á sviði 
flókinna og sérhæfðra afbrota og uppbyggingu nauðsynlegrar þekkingar og 
sérhæfmgar á sviði lögreglurannsókna.

Mikilvægi lögfrœðiþekkingar innan lögreglunnar:
Augljóst er að áherslur frumvarpsins varðandi menntun og sérhæfingu kalla enn 
frekar á aðkomu lögfræðinga að rannsóknum stórra og alvarlegra sakamála og 
flókinna sérrefsilagabrota. I þessu sambandi er bent á að löggjöf er sífellt að verða 
flóknari og sértækari og lögreglumenn hafa almennt ekki þá menntun sem til þarf við 
rannsókn flókinna mála. Frumvarpið leiðir til þess lögregluþátturinn er aðskilin frá 
starfsemi sumra sýslumannsembætta. Mikilvægt er að nægilega margir lögfræðingar 
starfi, eftir sem áður, hjá hinum nýju lögregluembættum til að tryggja gæði 
lögreglurannsókna og saksóknar í opinberum málum.

Hlutverk löglærða fulltrúa lögreglustjóra (ákærenda):
Annar af tveimur annmörkum frumvarpsins, að mati SL, er sá að það afmarkar ekki 
hlutverk og valdsvið löglærðra fulltrúa lögreglustjóra (ákærenda). Lögfræðingar 
þessir sinna í daglegum störfum sínum innan lögreglunnar saksókn í opinberum 
málum og hafa yfirstjóm og eftirlit með lögreglurannsóknum. Þessar 
stjómunarheimildir eru í dag áréttaðar í 1. gr. reglugerðar um stjóm 
lögreglurannsókna og samvinnu lögreglustjóra við rannsókn opinberra mála nr. 
396/1997 sem er svohljóðandi:
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„ Rannsókn refsiverðra brota er í höndum lögreglu.
Lögregla annast rannsókn brota í samráði við ákœrendur. Til ákœrenda teljast 

lögreglustjórar, þar á meðal ríkislögreglustjóri, og löglærðir fulltrúar þeirra, sem 
þeir fela flutning mála.

Akœrendur skulu sjá til þess að rannsókn fari fram í samrœmi við lög og reglur 
samkvæmt þeim. Þeir geta gefið lögreglu fyrirmœli um framkvæmd rannsóknar. “

SL telur eðlilegt að kveðið sé skýrt á um þessar stjómunarheimildir í lögreglulögunum 
sjálfum. Því er lagt til að 3. gr. frumvarpsins verði breytt á þann veg að 
framangreindur reglugerðartexti verði settur inn sem ný 1. til 3. mgr. 3. gr. Texti 2. til 
6. mgr. 3. gr. frumvarpsins haldist óbreyttur en verði 4. til 9. mgr. 3. gr.

Hæfisskilyrði aðstoðarlögreglustjóra skv. 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins. 
í 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins er að finna helsta annmarkann á frumvarpinu að mati SL. 
í ákvæðinu er að finna tvö nýmæli. Annars vegar er opnað á þann möguleika að 
lögreglumenn geti orðið aðstoðarlögreglustjórar. Hins vegar er gerð krafa um annað 
hvort þriggja ára reynslu af lögfræðistörfum eða stjómunarstörfum innan 
lögreglunnar. Nýmælin eru rökstudd með vísan til mikilla breytinga 1 
menntunarmálum lögreglumanna á síðustu árum, m.a. með stjómunamámi undanfarin 
ár í samvinnu við Endurmenntunarstofnun Háskóla Islands. Þá er það nefiit að nokkuð 
sé um það að lögreglumenn hafi sótt sér framhaldsmenntun í lögreglufræðum til 
sérhæfðra erlendra háskóla og menntastofiiana. Eðlilegt sé með hliðsjón af þeirri 
eflingu að unnt verði að ráða vel menntaða og reynslumikla lögreglumenn til æðstu 
stjómunarstarfa innan lögreglunnar án þess að dregið sé úr mikilvægi og þýðingu 
lögfræðimenntunar í því samhengi.

Ákvæði 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins, er að mati SL illa orðað og inniheldur 
stefnubreytingu sem studd er ófullnægjandi rökum og ekki hægt að fallast á. I fyrsta 
lagi skal það nefnt að það hefur ávallt verið starfsgengisskilyrði sýslumanna og 
lögreglustjóra að þeir uppfylltu hæfisskilyrði héraðsdómara.

Af 38. gr. lögreglulaga, sbr. 6. gr. frumvarpsins, má sjá þær menntunarkröfur sem 
gerðar eru að inngönguskilyrði í Lögregluskóla ríkisins. Nægjanlegt er fyrir 
lögreglumannsefiii að hafa lokið grunnskólaprófi og tveggja ára framhaldsnámi eða 
sambærilegu námi til að geta hlotið inngöngu í skólann. Nám við grunndeild 
Lögregluskóla ríkisins er í dag þijár annir, þar af er ein önnin starfsnám yfir 
sumartímann hjá lögregluembættum á höfuðborgarsvæðinu. Þá skal á það bent að 
tilvitnað stjómendanám Lögregluskóla ríkisins gerir eingöngu þær kröfur til 
lögreglumanna að þeir hafi lokið prófi frá grunndeild Lögregluskóla ríkisins. Um er 
að ræða samvinnuverkefhi á milli Endurmenntunar Háskóla íslands og Lögregluskóla 
ríkisins en ekki eiginlegt háskólanám.1 Að því er varðar athugasemd í frumvarpinu 
um framhaldsnám lögreglumanna erlendis þá liggja ekki fyrir neinar tölur um fjölda 
þessara lögreglumanna né hversu margir þeirra hafi hlotið háskólamenntun. Þó er ljóst 
að á síðustu 20 árum hafa einungis sex lögreglumenn útskrifast úr ellefu vikna 
stjómendanámi lögregluháskóla FBI.2

1 Samkvæmt upplýsingum af heimasíðu Lögregluskóla ríkisins er stjómendanámið sagt jafngilda 23- 
25 einingum á háskólastigi. Sjá vefslóðina: http://www.logregla.is/anhaegri.asp7cat id—1009
2 Sjá vefslóðina: www.logregla.is/displaver.asp?cat id=81&module id=220&element id=5481
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Með framangreindu frumvarpsákvæði er verið að leggja að jöfnu fimm ára 
háskólanám lögfræðings (150 einingar) við eins árs nám við lögregluskóla ríkisins 
sem skilgreindur er sem starfsmenntaskóli á framhaldsskólastigi.3 Eðli máls 
samkvæmt stenst þessi samanburður á engan hátt. Starf lögreglustjóra er krefjandi 
stjómunarstaða sem felur jafiiframt í sér handhöfn ákæruvalds og boðvald gagnvart 
sérstökum saksóknurum og ákærendum. Til þess að geta sinnt slíku starfi þarf 
lögreglustjóri, þar með talið aðstoðarlögreglustjóri, að hafa til að bera fullnægjandi 
lögfræðimenntun á háskólastigi.

SL vill einnig benda á það að í ljósi hinnar fyrirhuguðu stækkunar á 
lögregluumdæmum munu stjómunarkröfur og álag á yfirlögregluþjóna og 
aðstoðaryfirlögregluþjóna aukast. Eðli máls samkvæmt þarf að manna þessar 
yfirmannsstöður með mönnum sem hafa haldgóða lögfræðiþekkingu ekki síst á sviði 
stjómsýsluréttar og opinbers starfsmannaréttar. SL telur því að rétt að opna á þann 
möguleika í frumvarpinu að skipa megi lögfræðinga til starfa sem yfirlögregluþjóna 
og aðstoðaryfirlögregluþjóna án þess að dregið sé úr mikilvægi og þýðingu 
lögreglumannsmenntunar í því samhengi. Þá má benda á þá staðreynd að þeim fer 
Qölgandi í samfélaginu sem hlotið hafa hvoru tveggja lögfræðimenntun og menntun 
frá Lögregluskóla ríkisins. Með vísan til framangreindra raka eru því lagðar til 
eftirfarandi breytingar á 5. gr. frumvarpsins:

2. mgr. 5. gr. verði svohljóðandi:
Ríkislögreglustjóri, aðstoðarríkislögreglustjórar, lögreglustjórar og 
aðstoðarlögreglustjórar skulu fullnægja sömu almennu hæfisskilyrðum og sýslumenn 
til skipunar í embætti.

3. mgr. 5. gr. falli brott.

4. mgr. 5. gr. sem verði 3. mgr. 5. gr. orðist svo:
Ráðherra skipar yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna til fimm ára í senn. 
Ríkislögreglustjóri skipar aðra lögreglumenn til fimm ára í senn. Hver sá sem 
skipaður er til lögreglustarfa skal hafa lokið prófi frá Lögregluskóla ríkisins. Þó er 
heimilt að skipa lögfræðinga, sem uppfylla hæfiskröfur 2. mgr. 5. gr., í stöður 
yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna. Ráðherra setur í reglugerð nánari 
fyrirmæli um starfsstig innan lögreglunnar.

5. mgr. 5. gr. verði 4. mgr. 5. gr.

Lokaorð
SL þakkar allsheijamefhd fyrir að hafa leitað umsagnar félagsins og ítrekar það sem 
fram kom í upphafi hennar um almenna jákvæða afstöðu félagsmanna til þeirra 
breytinga sem frumvarpið felur í sér, með þeim athugasemdum og breytingatillögum 
sem gert hefur verið grein fyrir.

F.h. Stéttarfélags lögfræðinga (SL)
Guðfinna H. Þórsdóttir £idL formaður Eyþóra K. Geirsdóttir hdl. ritari

3 Sjá ritið Störf og menntun í björgun, öryggisþjónustu og löggæslu á íslandi, bls. 60. Útgefíð af 
menntamálaráðuneytinu árið 2000. Vefslóð: http://www.menntamalaradunevti.is/media/MRN-
pdf Annad/sbol.pdf
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